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RESUMO: A pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica. Foram realizadas 
pesquisas qualitativa exploratória por meio de artigos científicos, sites e legislação 
sobre a temática. Tendo por objetivo apresentar a violência psicológica contra a 
mulher e os meios de serviços oferecidos para enfretamento da violência. É 
importante ressaltar que a violência psicológica causa por si só graves problemas de 
natureza emocional e física. Conclui – se que a violência psicológica deve ser 
enfrentada como problema de saúde pública pelos profissionais que ali atuam e pela 
sociedade.  
 
Palavras-chave: Violência contra mulher. Lei Maria da Penha. Violência psicológica. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 
 O presente artigo apresentará aspectos relacionados a violência contra 

mulher, onde a violência é um tema que vem sendo discutido a todo momento 

através da mídia e em outros meios de informações.  

 Sendo descrito o artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 Lei Maria da Penha o qual 

visa proteger a vítima que sofreu por violência doméstica, muitas são as formas de 

violência contra a mulher, porém uma das formas é a violência psicológica no 

entanto menos comentada e a que causa enormes danos para a vítima, sendo 

frequente poderá acarretar em ansiedade, fazendo a pessoa se sentir inútil, baixa 

auto-estima e agravando o caso.  

 O objetivo é apresentar a violência psicológica da qual a mulher vem sendo 

vítima. Este tipo de violência deve ser analisado como um grave problema de saúde 

pública e, merece espaço para debate, ampliação da prevenção e criação de 

políticas públicas específicas para o enfrentamento.  
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2. DESENVOLVIMENTO  

 
 Vivemos em um mundo em constantes transformações dentre elas questões 

sociais, políticas, econômicas, culturais e dentro desses quesitos depara-se a todo 

momento com o enorme impacto sobre a violência contra a mulher.  

 Segundo o artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 a Lei Maria da Penha, descrito em 

Conselho Nacional de Justiça, a violência contra a mulher ocorre das seguintes 

formas: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal;  

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 

perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 

mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 

chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 

seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 

recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 

necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria.3   

 
  De acordo com Brasil (2006) a Lei Maria da Penha foi aprovada e está em 

vigor desde o dia 7 de agosto de 2006. Definido a política de enfretamento, sendo 

previsto a causas civis que caracterizem situação de violência contra a mulher. 

                                                             
3 Disponível em:  http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha/formas-de-violencia 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha/formas-de-violencia


                                                               

 A violência contra a mulher esteve presente em diversos períodos de toda a 

história da humanidade, porém o interrogatório a respeito do assunto começou a 

pouco tempo. Sendo assim Piovesan (2009) enfatiza que, em função das crueldades 

cometidas na Segunda Guerra Mundial, a proteção aos direitos humanos, em 

especial, das mulheres, passou a ser reconhecida como questão de verdadeiro 

interesse e preocupação internacional. Desde então, conferências, programas e leis 

tem sido desenvolvidos em prol do enfrentamento desse fenômeno. 

 A sociedade tem pleno conhecimento quando se fala em violência contra 

mulher, se referem em maior parte sobre a violência física no entanto é importante 

salientar que existem mais formas de violência contra a mulher, inclusive a violência 

psicológica.  

 De acordo com Brasil (2001) violência psicológica é caracterizada como todo 

ato que provoca danos a auto-estima e o desenvolvimento da pessoa. Sendo 

expressa por meios de ações, chantagem, mediante ameaça de agressão, 

ridicularização, insulto, perseguição e constrangimento. Quando muito frequente 

leva a pessoa a se sentir inútil, acarretando em ansiedade e adoecimento, e se 

passado muito tempo podem levar a pessoa a tentar suicídio.  

 Para Verardo (2004), perceber que está vivendo um fato de violência pode ser 

difícil para algumas mulheres. Muitas acabam se escondendo dos outros e de si 

mesmas, fingindo que nada está acontecendo. Faz parte da própria situação de 

violência que a mulher interioriza opiniões do companheiro sobre si reforçando, 

ainda mais, sua baixa auto-estima, e agravando a situação. Outras não só 

interiorizam as opiniões do companheiro, como absorvem desejos e vontades que a 

ele pertencem, anulando os seus.  

 No entanto Brasil (2006) menciona a criação da Lei 11.340 – Maria da Penha 

onde foram criados mecanismos para prevenir, intimidar e punir qualquer tipo de 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 
A promulgação da lei impulsionou a consolidação da Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres que consiste num acordo 

entre os governos federal, estaduais e municipais para o planejamento de 

ações para a prevenção, combate e atendimento a essa população alvo 

(BRASIL, 2011, Apud SOUZA & SOUSA, 2015, p. 61) 

 



                                                               

 Atualmente o suporte às mulheres em situações de violência buscam garantir 

o atendimento humanizado e qualificado pela equipe multidisciplinar. De acordo com 

serviços previstos pela Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres. Brasil (2011) diz que os serviços oferecidos são: os centros de referência 

(CRAS e CREAS) que buscam acolhimento, o atendimento, encaminhamento 

jurídico das mulheres em situação de violência, a fim do empoderamento de cada 

uma; Casas abrigos que visam fornecer, em caráter sigiloso e temporário moradia e 

atendimento integral a mulheres quando a violência doméstica coloca suas vidas em 

riscos; Juizados de violência doméstica: equipe multidisciplinar nas áreas 

psicossocial, jurídica e da saúde; Delegacia da mulher: investiga os casos de 

violência contra a mulher; Central de atendimento: orientam mulheres em situação 

de violência oferecendo serviços de denúncias, por meio de ligações gratuitas para o 

número 180 e encaminhando para a rede de atendimento mais próxima; Ouvidorias: 

escuta qualificada e atendimento diretos; Defensorias: assistência jurídica – 

defensoria pública para aquelas que não possuem condições financeiras para 

contratação de advogado, orientação e encaminhamento; Serviços de saúde: 

assistência médica, psicológica e social às vítimas de violência sexual, orientando e 

atuando em casos de estupro na interrupção da gravidez prevista já em lei.   

 
[...] o grande ponto positivo desses órgãos e políticas públicas é a 

equiparação dos direitos das mulheres, uma vez que por meio destes 

instrumentos passam a ter acesso à justiça e às medidas protetivas. Em 

contrapartida, os autores levantam alguns questionamentos pertinentes 

acerca da eficácia desses serviços, enfatizando a necessidade de se 

problematizar as intervenções realizadas e ressaltando a importância de 

práticas psicoeducativas e/ou terapêuticas em conjunto às sanções legais. 

(BEIRAS, et al., 2012, Apud SOUZA & SOUSA, 2015, p. 62) 

 

 É importante o enfrentamento à violência para isso são necessárias algumas 

medidas sendo estas punitivas voltadas aos agressores, e ações ligadas a 

prevenção e apoio as vítimas e familiares que necessitem de assistência social, 

psicológica e jurídica para a recomposição da violência sofrida.  

 
O caminho que pode conduzir a uma resposta coerente deve ser trilhado de 

dentro para fora do judiciário. Abri-lo passa pela valorização da vontade das 

vítimas, que pretendem, na verdade, ao aportar neste sistema, encontrar aí 



                                                               

uma instância mediadora capaz de deter a escalada da violência e de 

assessorá-las na empreitada de repactuação de sua convivência doméstica. 

(CESCA T. B. 2004, p. 44)  

 
 Percebe-se que são inúmeros fatores que acarretam danos a mulher, de fato 

a violência psicológica como qualquer outro tipo de violência é grave deve ser 

trabalhada, oferecendo total atenção a vítima, buscando apoio multidisciplinar para 

que as providencias sejam assertivas.  

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 De fato a desinformação ainda é presente em todos os níveis de ensino, tanto 

em relação às formas de violência, como em relação à existência de serviços para 

atendimento às vítimas. 

 É de suma importância enfatizar que a violência psicológica causa por si só 

graves problemas de natureza emocional e física. A violência psicológica deve ser 

identificada em especial pelos profissionais que atuam nos serviços públicos, sejam 

de saúde, segurança ou educação. A violência psicológica deve ser enfrentada 

como problema de saúde pública pelos profissionais que ali atuam, independente de 

aparecer visivelmente ou não a violência.   

 Para a sociedade que souber de algum caso de violência contra a mulher, 

devem procurar ajuda, não deixando que o sofrimento da vítima se prolongue, 

denuncie pelo disque denúncia 180 - Central de atendimento à Mulher. Pois o que 

pode ser feito em meio a tanta desordem é garantir os direitos de cada mulher.   
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